
"Razširjanje možganov"- ozaveščanje podzavestnih 
vzorcev 
 

Enkrat sem na facebooku omenil pojem “razširjanje možganov”.  Ker so nekateri hoteli vedeti 

malo več o temu, sem malo razmišljal ali naj povem še kaj več ali ne. Rekel bom samo, da je 
prišel nek namig od zgoraj, da lahko “nabluzim” par stvari, ki se meni zdijo primerni za javnost.  
 
To je v bistvu drugi izraz za ozaveščanje podzavestnih vzorcev, dejansko pa ima širši in globji 
pomen. Pri teh procesih se tvorijo in vzpostavljajo nove nevronske vezi. Po domače bi lahko 
rekli, da se možganske celice obnavljajo, človek postane bolj pameten, zna razmišljati bolj 
široko in v globino, vidi tudi globje plasti, hitro prepozna raznorazne manipulacije in še mnogo 

več. 

 
Sigurno je med vami kdo, ki je čutil kakšno težo ali pritisk na glavi, ko je začel ozaveščati kakšne 
stvari. Ponavadi se pojavi kakšna bolečina ali nek čuden občutek zgoraj na temenu ali na zatilju. 
Zatilje je namreč povezano s podzavestjo, tam se ponavadi najbolj začne dogajati, kadar se gre 
za kakšne vzorce iz preteklosti zlasti iz preteklih življenj. Na to področje se zelo radi prilepijo 
tudi kakšne škodljive entitete zlasti tiste, ki se lepijo na vzorce in s katerimi obstajajo 

določene nerešene karmične stvari. 
 
Včasih iz podzavesti pride kaj ven na površje, se ne sprocesira dovolj, kanali niso dovolj pretočni 
in energije zastajajo okoli glave...V takih primerih si lahko predstavljate cevko ali kanal od zgoraj 
iz kjer priteka “Božanska” energija , gre čez teme v možgane, jih čisti, prečisti in potem še eno 
drugo cevko kako odnaša te"odpadne snovi" preko temena v svetlobo kjer se sežge oz. 
trasnsformira...podobno kot pri vodovodni pipi, odtokih, bazenih...Na tak način se lahko prečisti 

tudi telo, ampak jaz sem sedaj bolj osredotočen na glavo in možgane. Če se vse izvede v 
zadovoljivi meri, bi moral pritisk popustiti, razen če se oseba z nečim noče soočiti (podzavestni 
vzorci)… 
 
Na zatilju, približno tam kjer se konča lobanjska kost, kjer se nahaja bindu čakra, se nahaja 
“stikalo”- “switch” za telepatijo. Med meditacijo se lahko to stikalo vključi in meditacija lahko 
dobi čisto drug pomen, razsežnosti…V tem primeru je ponavadi dobro, če se po koncu 

meditacije to stikalo ponovno izključi. Ni obvezno, je pa priporočljivo. Zlasti za tiste, ki še nikoli 
niso videli kakšnih “duhcev”- nefizičnih bitij, imeli stika s telepatijo, so jim te stvari čisto nove, 
ne vejo ničesar o temu, niso sposobni tega prenest…Drugače se lahko zgodi, da človek sliši 
glasove, ker ne ve kaj se dogaja, lahko pristane pri psihiatru in na koncu na “remontu” na 
psihiatriji…Ali pa s temi procesi sproži hitrejše prihajanje destruktivnih podzavestnih vzorcev na 
površje in ker jih ne zna ali ni sposoben spotoma procesirat, mu začnejo povzročati težave. S to 
“igračko”se lahko duhovni procesi in človeška evolucija zelo pospešijo. 

 



Veljajo ista pravila kot pri jogi, meditaciji in ostalih energijskih tehnikah. Ljudje smo si različni 
po karakterju, na različnih duhovnih stopnjah, zato mora vsak pri sebi približno ugotoviti 
kakšne so njegove sposobnosti in kakšen tempo je primeren za njega…Lahko pa za nasvet 
vpraša tudi kakšnega duhovnega učitelja ali osebo,ki je ta del poti že prehodila. Osebo, ki ga 
lahko “testira, preizkusi”, preveri določene informacije in mu jih razloži na primeren način. 

 

 

 

 
 


